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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
Вибіркова 

 
Напрям підготовки  

054 Соціологія 

Модулів –  

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 2 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3,9 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

13 год.  год. 

Практичні, семінарські 

26 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

51 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: Екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,77 

для заочної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія міжнародних 

відносин» є навчити студентів за допомогою соціологічних теорій та методів 

виявляти закономірності міжнародних відносин. 

Завдання:  

 визначити об’єкт, предмет і місце соціології міжнародних відносин у 

системі соціологічного знання; 

 простежити генезис теоретичних підходів до вивчення міжнародних 

відносин; 

 ознайомитися з найважливішими дослідженнями українських і зарубіжних 

фахівців у дослідженні міжнародних відносин; 

 розкрити соціальну природу, соціологічні характеристики і властивості 

міжнародних відносин; 

 визначити основні шляхи формування та видозмін міжнародних процесів; 

 сформувати у студентів розуміння соціальних підстав міжнародних 

відносин, зумовленості окремих подій, явищ та процесів міжнародного 

життя різноманітними соціальними феноменами; 

 навчити студентів інтерпретувати дані досліджень міжнародних процесів 

для аналізу актуальних проблем в сучасній Україні. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

теоретичні та методологічні основи вивчення міжнародних відносин; 

особливості соціологічного дослідження міжнародних процесів; розвиток 

міжнародних відносин в історичній ретроспективі та особливості сучасних 

міжнародних процесів; основні зміни, що відбулися у країнах світу під 

впливом глобалізації; види міжнародних процесів; причинно-наслідкові 

зв’язки в сфері міжнародних відносин; головні проблеми та різновиди 

міжнародних конфліктів (локальних та глобальних); види та форми 

міжнародного співробітництва; видозміни акторів міжнародних відносин; 

основні класичні та сучасні теорії міжнародних відносин; особливості 

безпекових взаємодій у сфері міжнародних відносин. У студентів мають 

сформуватися поглиблені знання тих теоретичних напрацювань зарубіжних 

і вітчизняних соціологів, в яких знайшли відображення вище зазначені 

процеси і явища, а також знання щодо їхньої імплементації та дослідження 

ролі України міжнародних процесах. 

 

вміти: 

застосовувати набуті теоретичні знання до аналізу сучасних міжнародних 

відносин, в яких бере участь Україна та інші країни світу; досліджувати 

сучасні міжнародні процеси і явища з використанням теоретико-

методологічного арсеналу теорій, що досліджують міжнародні відносини; 

визначати можливості дослідження міжнародних відносин в предметному 



5 

 

  

полі соціології; визначати та аналізувати суть і зміст впливу міжнародних 

процесів на повсякденні практики людей. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль № 1: Теоретико-методологічні засади досліджень 

міжнародних процесів 

Тема № 1. Методологічні та методичні аспекти соціологічного 

дослідження міжнародних відносин 

Тема № 2. Класичні та сучасні теорії міжнародних відносин. 

Тема № 3. Учасники міжнародних відносин. Міжнародне право як 

регулятор міжнародних відносин 

 

Змістовий модуль № 2: Соціологія міжнародних відносин про головні 

соціальні тенденції сучасності. 

Тема № 1. Міжнародні процеси та міжнародна безпека 

Тема № 2. Міжнародне співробітництво як форма взаємодії акторів 

міжнародних відносин. Соціологічні концепції ґлобалізації 

Тема № 3. Видозміни конфлікту у сучасному світі  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади досліджень 

міжнародних процесів 

Тема 1. 

Методологічні 

та методичні 

аспекти 

соціологічного 

дослідження 

міжнародних 

відносин 

15 2 4   8,5       

Тема 2. Класичні 

та сучасні теорії 

міжнародних 

відносин  

15 2 4   8,5       
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Тема 3. 

Учасники 

міжнародних 

відносин. 

Міжнародне 

право як 

регулятор 

міжнародних 

відносин 

15 2 4   8,5       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

45 6 12   25,5       

Змістовий модуль 2. Соціологія міжнародних відносин про головні соціальні 

тенденції сучасності. 

Тема 1. 

Міжнародні 

процеси та 

міжнародна 

безпека 

15 2 4   8,5       

Тема 2. 

Міжнародне 

співробітництво 

як форма 

взаємодії акторів 

міжнародних 

відносин. 

Соціологічні 

концепції 

ґлобалізації 

15 2 4   8,5       

Тема 3. 

Видозміни 

конфлікту у 

сучасному світі 

15 3 6   8,5       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

45 7 14   25,5       

Усього годин  90 13 26   51       

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади досліджень 

міжнародних процесів 

1 Методологічні та методичні аспекти соціологічного 4 
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дослідження міжнародних відносин 

2 Класичні та сучасні теорії міжнародних відносин 4 

3 Учасники міжнародних відносин. Міжнародне право як 

регулятор міжнародних відносин 

4 

Змістовий модуль 2. Соціологія міжнародних відносин про головні 

соціальні тенденції сучасності. 

4 Міжнародні процеси та міжнародна безпека 4 

5 Міжнародне співробітництво як форма взаємодії акторів 

міжнародних відносин. Соціологічні концепції 

ґлобалізації 

4 

6 Видозміни конфлікту у сучасному світі 6 

Разом годин 26 

 

                                                                                                              

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади досліджень 

міжнародних процесів 

1 Методологічні та методичні аспекти соціологічного 

дослідження міжнародних відносин 

8,5 

2 Класичні та сучасні теорії міжнародних відносин 8,5 

3 Учасники міжнародних відносин. Міжнародне право як 

регулятор міжнародних відносин 

8,5 

Змістовий модуль 2. Соціологія міжнародних відносин про головні 

соціальні тенденції сучасності. 

4 Міжнародні процеси та міжнародна безпека 8,5 

5 Міжнародне співробітництво як форма взаємодії акторів 

міжнародних відносин. Соціологічні концепції 

ґлобалізації 

12 

6 Видозміни конфлікту у сучасному світі 8,5 

Разом годин 51 

 
7. Індивідуальні завдання 

 

Кожен студент здійснює два індивідуальні завдання. Перше завдання 

полягає у підготовці презентації про діяльність суб’єкта міжнародних відносин у 

рамках теми «Міжнародне співробітництво як форма взаємодії акторів 

міжнародних відносин» Результатом виконання другого завдання є презентація 

проекту дослідження міжнародного конфлікту. 
8. Методи навчання 

Лекції. Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального 

матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні 
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дискусійних питань. Виклад навчального матеріалу здійснюється проблемно, з 

насиченням його прикладами майбутньої фахової діяльності випускників 

бакалаврату.  

Практичні заняття. Відвідування та активна участь студентів у роботі 

практичних занять є обов’язковою умовою успішного засвоєння навчальної 

дисципліни. Передбачено проведення навчальних занять з використанням 

інтерактивних методів (дискусії, робота в малих групах, розв’язання проблем з 

прив’язанням до конкретної прикладної ситуації, використання кейс-стаді тощо з 

їхнім наступним обговоренням), а також реалізація індивідуальних навчальних 

завдань. 

 
9. Методи контролю 

Методи контролю процесу засвоєння знань студентами поділяються на: 

 методи поточного семестрового контролю 

 методи підсумкового контролю під час іспиту. 

Оцінювання студентів здійснюється за шкалою від 0 до 100 балів. 

Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру 

та його рейтингу на іспиті. Рейтингова оцінка знань студентів з вказаної 

дисципліни визначається за сумою балів, отриманих студентами на за 

результатами практичних занять (включно із виконанням індивідуальних завдань) 

та за іспит. Це відповідно 50 балів за роботу в семестрі та 50 балів за екзамен. 

 

Тематика запитань на іспит 

1. Співвідношення міжнародних відносин та внутрішньосуспільних відносин. 

2. Рівні аналізу міжнародних відносин. 

3. Предмет та об’єкт соціології міжнародних відносин. 

4. Соціологія міжнародних відносин в структурі соціологічного знання. 

Ґлобальна соціологія. 

5. Методи в соціології міжнародних відносин. 

6. Класична традиція в теорії міжнародних відносин, реалізм та неореалізм. 

7. Ліберально-ідеалістична традиція в теорії міжнародних відносин, лібералізм та 

неолібералізм. 

8. Марксизм та неомарксизм в теорії міжнародних відносин. 

9. Сучасні теорії міжнародних відносин. 

10. Різновиди акторів на міжнародній арені. 

11. Цілі, засоби та інтереси учасників міжнародних відносин. 

12. Система, структура, середовище міжнародних відносин. 
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13. Міжнародні відносини та проблема їх закономірності. 

14. Принципи, право і мораль в міжнародних відносинах. 

15. Міжнародні процеси та міжнародна безпека. 

16. Що мав на увазі Ф. Фукуяма коли писав про «кінець історії»? 

17. Які ідеї Ф. Фукуяма називає основними опоненти для лібералізму і в якому 

стані вони знаходились на кінець ХХ ст.? Що стане викликами для лібералізму 

у майбутньому? 

18. Які цивілізації виділяє С. Ф. Гантінгтон? «Зіткнення» яких цивілізацій він 

вважає найбільш ймовірним і чому? 

19. Що означають в термінології С. Ф. Гантінгтона такі поняття, як «цивілізація» 

та «лінія розлому»? В чому, на його думку, полягає основна загроза для 

Західної цивілізації? 

20. Які основні ідеї висуває Е. Саїд у своїх постколоніальних студіях? 

21. В чому полягає суть «теорії трьох хвиль» Е. та Г. Тоффлерів? 

22. Ґлобалізація: термін і поняття. Соціологічні дослідження ґлобалізації. 

23. Теорія мережевого суспільства (М. Кастельс). 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

7 7 7 7 11 11 
 

Розподіл балів, що їх отримують студенти під час семестру і під час 

складання іспиту, наведено нижче: 

До засобів діагностики успішності навчання та засвоєння отриманих знань 

студентами використовуються письмові та тестові завдання, участь у дискусії, 

індивідуальне науково-дослідне завдання та презентація його результатів, 

завдання модульного контролю, перелік питань для самостійного опрацювання. 

 

№ Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість 
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балів 

1. Модульне контрольна робота (письмово) 2 х 7 = 14 балів 

2. Індивідуальні науково-дослідні завдання 

(усна презентація та письмовий виклад) 

2 х 8 = 16 балів 

3. Усні відповіді та участь у дискусіях 20 балів  

          РАЗОМ протягом семестру                           50 балів 

                                           Оцінка за іспит                50 балів 

                                           ЗАГАЛОМ                      100 балів 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку, іспиту 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

Зараховано 81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

До 21 

(за 

роботу в 

семестрі) 

FХ  
 

 

2 

незадовільно 

(оцінка автоматично 

виставляється у відомість) 

 

Не 

зараховано 

Сума 

балів 

після здачі 

по талону 

№1, 2 

(0-50) 

FХ 
 

 

2 

незадовільно 

 
 

 

Не 

зараховано 

Сума 

балів 

після здачі 

по талону 

«К» 

(0-50) 

F 

 
 

 

2 

незадовільно Не 

зараховано 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 
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Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Соціологія міжнародних 

відносин» містить наступні складові. 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Опис навчальної дисципліни. 

3. Навчальні посібники, періодичні видання, монографії 

4. Бази даних емпіричних соціологічних досліджень. 

 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 
1. Баженов А. М. Социология международных отношений : учебное 

пособие. — М.: ЦСПиМ, 2013. — 300 с. 
2. Бузан Б. Уровни анализа международных отношений // Международные 

отношения: Социологические подходы. / Под ред. Цыганкова П. А. — 
М.: Гардарика, 1998. С. 130 — 151. 

3. Гантінґтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку / 
С. П. Гантінґтон / Переклад з англійської Н. Климчук. — Львів : 
Кальварія, 2006. — 474 с. 

4. Кастельс М. Материалы для исследовательской теории сетевого 
общества. По: Castells M. Materials for an exploratory theory of network 
society. Brit. J. of. Soc., 2000, N 51. 

5. Мальський М. З., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин : підручник. 
— 4-те вид., переробл. і доповн. — К.: Знання; Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. — 406 с. 

6. Международные отношения: социологические подходы / Под ред. 
П. А. Цыганкова. — М.: Гардарика, 1998. — 352 с. 

7. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право : навч. Посібн. 
/ М. З. Мальський, Ю. М. Мороз, О. С. Кучик та ін. ; за ред. 
М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. — Знання, 2010. — 463 с. 

8. Міжнародні організації : Навч. посіб. / За ред. О. С. Кучика. — 2-ге вид., 
переробл. і доповн. — К.: Знання, 2007. — 749 с. 

9. Саїд Е. В. Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун — К.: Основи, 2001. — 
511 с. 

10. Смелзер Н. Дж. Проблеми соціології. Ґеорг-Зімелівські лекції / Перекл. з 
анг. В. Дмитрук. — Львів: Кальварія, 2003. — 128 с. 

11. Тофлер А. Третя хвиля / Пер. з англ. А. Євса. — К.: Вид. дім «Всесвіт», 
2000. — 480 с. 

12. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. — 1990. — № 3. — 
С. 84—118. 

13. Циганков П. А. Политическая социология международных отношений: 
Учебное пособие. — М.: Радикс, 1994. — 320 с. 

 

Допоміжна 
1. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на 

глобализацию / У. Бек. — М. : Прогресс-Традиция, 2001. — 304 с. 
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2. .Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Пер. с англ. Изд. 2-ое, 
испр. и доп. — М.: Academia, 2004. — 788 с. 

3. Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь / 
Гидденс Э. — М.: Весь мир, 2004. — 120 с. 

4. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М., 1995. 

5. Кола Д. Политическая социология. – М., 2001. 
6. Коузер Л. Основы конфликтологии. – СПб., 1999. 
7. Кутуєв П. Методологічні засади світ-системного аналізу: парадигма І. 

Валерстайна та його школи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 
2002/3. 

8. Перотті А. Виступ на захист полікультурності / А. Перотті. — Львів : 
Кальварія, 2001. — 128 с. 

9. Ровенчак О. А., Володько В. В Міжнародна міґрація : теорія та практика : 
монографія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 2013. – 412 с. 

10. Скворцов Н. Г. Этничность, раса, способ производства: неомарксистская 
перспектива // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998 том 
I. №1. 

11. Сміт Дж. Світове громадянське суспільство? Міжнародні громадські 
рухи та організації і соціальний капітал. www.ji-magazine.lviv.ua. 

12. Теория международных отношений на рубеже столетий (Под ред. К.Буса 
и С.Смита. – М., 2002. 

13. Теория международных отношений: Хрестоматия. – М., 2002. 
14. Толстих Н. Формування ареалів бідності за умов глобальної нерівності // 

Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. – 2002. - № 2. 
15. Castles S. Twenty-First-Century Migration as a Challenge to Sociology / 

S. Castles // Journal of Ethnic and Migration Studies. — 2007. —V. 33. — 
№ 3 (April). — P. 351-371. 

 
13. Інформаційні ресурси 

 

 

Доступ до професійних баз даних, інформаційно-довідкових та пошукових 

систем 

 

1. Довідково-інформаційний портал Sociosite: www.sociosite.net 

2. Інформаційний і пошуковий портал з соціальних наук Social Science Hub: 

www.sshub.com 

3. Science Information Gateway (SOCIG): www.sosig.ak.uk 

4. Liens Socio: http://www.liens-socio.org 

5. Socioland: www.sozioland.de 

6. Міжнародна база даних ЮНЕСКО з соціальних наук (інституції, 

персоналії) DARE: www.databases.unesco.org/dare/form.shtml 

7. Бази даних наукової періодики і книг:www.jstor.org; www.proquestdirect.com; 

www.ebsco.com 

8. Архів Європейського соціального дослідження: http://ESS.nsd.uib.no 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.ji-magazine.lviv.ua/
http://www.sshub.com/
http://www.sosig.ak.uk/
http://www.liens-socio.org/
http://www.proquestdirect.com/
http://ess.nsd.uib.no/
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